Regulamin wyborów patrona szkoły
I.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej,
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59. ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji szkół publicznych i przedszkoli (Dz. U. z. 2017 r. poz. 649),
4. Statut XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego z siedzibą
w Warszawie przy ul. Dolnej 6.

II. Założenia ogólne
Wybór patrona szkoły to dla społeczności szkolnej sprawa najwyższej wagi. Nie może
być to wybór przypadkowy i nieuzasadniony. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć
pod uwagę rangę szkoły i jej znaczenie w środowisku lokalnym. Tylko pełne
zaangażowanie nauczycieli, uczniów i rodziców zagwarantuje dumę i satysfakcję
z podjętej decyzji.
Poprzez nadanie imienia szkoła:
-

uzyskuje tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

-

promuje patrona i związany z nim system wartości,

-

nawiązuje współpracę z organizacjami i osobami związanymi z patronem,

-

opiera działania wychowawcze na systemie wartości, które uosabia patron,

-

wzbogaca obrzędowość związaną z patronem.

III. Kryteria wyboru kandydata na patrona szkoły
1. Patronem (zwany dalej kandydatem) może być pojedyncza osoba, grupa osób,
organizacja.
2. Kandydatem nie powinna być osoba żyjąca. Jeżeli jednak byłaby to osoba żyjąca, to
nie może zajmować się bieżącą polityką.
3. Kandydat powinien nawiązywać do historii Warszawy lub historii Polski.
4. Kandydat nie może symbolizować ani nawiązywać do ustroju totalitarnego oraz
niedemokratycznego (funkcjonującego w XX lub XXI wieku).
5. Kandydat nie może być związany
szowinistycznych, ksenofobicznych.

z

głoszeniem

haseł

rasistowskich,

6. Kandydat powinien inspirować członków społeczności liceum do krytycznego
poznania rzeczywistości, stałego pogłębiania wiedzy i dążenia do samorealizacji.
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7. Kandydat powinien być dla członków społeczności liceum źródłem takich postaw jak:
odpowiedzialność, miłość do Ojczyzny, kultura osobista, uczciwość, pracowitość,
wrażliwość na krzywdę ludzką, tolerancja.
8. Życie i dzieło kandydata powinno cechować się poszanowaniem dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy
i świata.
9. Kandydatem nie może być osoba, grupa osób lub organizacja, której imię nosi inna
szkoła średnia w Warszawie.
IV. Procedura zgłaszania kandydata na patrona szkoły
1. Zgłoszenie kandydata na patrona szkoły następuje poprzez wypełnienie wniosku,
w którym należy przedstawić biogram zgłoszonej osoby, uzasadnienie oraz wykaz
źródeł z których wnioskodawca czerpał informacje o kandydacie. Wypełniony
wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły lub do zespołu zajmującego się zmianą
patrona XLIV LO.
2. W przypadku zgłoszenia na patrona szkoły grupy osób lub organizacji, we wniosku
należy przedstawić podstawowe informacje o ich działalności, uzasadnienie oraz
wykaz źródeł z których wnioskodawca czerpał informacje.
3. Wniosek może złożyć każdy członek społeczności szkolnej (nauczyciele, pracownicy
administracyjni i obsługi, uczniowie, rodzice)
4. Wniosek może być złożony przez pojedynczą osobę lub grupę osób, np. klasę, zespół
nauczycieli.
5. Pojedyncza osoba lub konkretna grupa osób może złożyć tylko jedną kandydaturę.
6. Jeżeli dana osoba złożyła wniosek indywidualnie, nie może złożyć wniosku z grupą
osób.
7. Jeżeli dana osoba jest częścią grupy osób składających wniosek, nie może złożyć
wniosku indywidualnie.
8. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę lub wnioskodawców.
9. Złożone wnioski z propozycjami kandydatów na patrona szkoły będą rozpatrywane
przez zespół zajmujący się zmianą patrona szkoły oraz dyrekcję XLIV LO.
10. Wniosek z propozycją kandydata na patrona szkoły zostanie odrzucony w przypadku:
1) jeśli kandydat nie będzie spełniał kryteriów przedstawionych w regulaminie
wyboru patrona szkoły, np. będzie przedstawicielem ustroju totalitarnego,
2) jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych, np. nie będzie zawierał
biogramu kandydata.
11. W przypadku odrzucenia wniosku zespół zajmujący się zmianą patrona szkoły
przygotuje pisemne uzasadnienie decyzji.
12. Wniosek złożony po terminie przedstawionym w harmonogramie wyborów patrona
szkoły nie będzie rozpatrywany.
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V. Sposób przeprowadzenia wyboru patrona szkoły
1. Patron szkoły zostanie wybrany za pomocą wyborów, w których jego kandydatura
otrzyma większość oddanych głosów.
2. Jeżeli różnica oddanych głosów między pierwszym a drugim kandydatem będzie
wynosiła 5 % i mniej, odbędzie się II tura głosowania, w której zwycięży kandydatura,
która otrzyma większość oddanych głosów.
3. W wyborach patrona szkoły prawo do głosowania mają wszyscy członkowie
społeczności szkolnej (nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi, uczniowie
i ich rodzice).
4. Aby wszyscy członkowie społeczności szkolnej mieli identyczny wpływ na wybór
patrona szkoły, waga głosu oddanego przez każdego z nauczycieli oraz pracownika
administracyjnego i obsługi będzie wynosiła 8.
1) waga 8 wynika z różnicy liczbowej między uczniami a nauczycielami
oraz pracownikami szkoły. 521 (liczba uczniów): 63 (liczba nauczycieli
i pracowników administracyjnych i obsługi) = 8, 2.
5. Dwoje rodziców/opiekunów prawnych danego ucznia oddaje jeden wspólny głos na
wybranego kandydata.
6. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów mogą zagłosować:
1) w budynku szkolnym XLIV LO, oddając głos na jednego kandydata,
2) korespondencyjnie:
a) głosowanie korespondencyjne nie wymaga osobistego stawiennictwa
w miejscu przeprowadzenia wyborów,
b) uczniowie będą mieli możliwość przekazania swoim rodzicom/opiekunom
prawnym karty wyborczej z pieczęcią szkoły i wrzucenia jej do urny
z głosami w dniu wyborów.
7. Głosuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok wybranej kandydatury.
8. Postawienie znaku „X” przy więcej niż jednej z kandydatur lub niepostawienie tego
znaku w ogóle, oznacza głos nieważny.
VI. Harmonogram działań zmierzających do nadania XLIV LO nowego patrona
1. 8 stycznia 2018 roku – zapoznanie rady pedagogicznej z regulaminem wyboru patrona
szkoły.
2. 10 stycznia 2018 roku – zapoznanie rodziców z regulaminem wyboru patrona szkoły.
3. 29 stycznia–7 lutego 2018 roku – składanie wniosków z kandydaturami na patrona
szkoły.
4. 8 lutego–9 lutego 2018 roku – rozpatrzenie wniosków.
5. 12 lutego 2018 roku – ogłoszenie listy kandydatur na patrona XLIV LO.
6. 12 lutego–25 lutego 2018 roku – czas na przedstawianie swoich kandydatur
i zachęcanie społeczności szkolnej do oddania głosów.
7. 26 lutego 2018 roku – wybory patrona XLIV LO.
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8. 27 lutego 2018 roku – ogłoszenie wyników głosowania.
9. 5 marca 2018 roku – ewentualnie II tura wyborów patrona XLIV LO.
10. Po wybraniu nowego patrona szkoły zostanie złożony wspólny wniosek rady
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego do Rady Miasta Stołecznego
Warszawy o zmianę patrona XLIV LO. im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie.

Regulamin przygotował zespół zajmujący się zmianą patrona szkoły:
Anna Lerka, Bronisław Kądziela, Maciej Turkiewicz, Michał Tetkowski
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